Lågens Framtid
- en interesseorganisasjon for Numedalslågen

Referat fra årsmøtet/medlemsmøtet 21.03.2013
Antall frammøtte:

26 personer

Møtested:
Møtedato:
Tid:
Møteleder:
Referent:

Kantina, Handelsskolen, Hoffsgt. 2 v/Fram.
29.03.2013
Kl. 19:00 – 22:00
Dag A. Askeland
Dag Evertsen

Arild Jacobsen ønsket velkommen til kombinert årsmøte og medlemsmøte, som i stor grad dreide seg
om de allerede igangsatte aktivitetene i organisasjonen. Dag A. Askeland ble valgt til møteleder og
loset forsamlingen gjennom årsrapporten som beskrev aktivitetene i Lågens Framtid i året som gikk.
Det var ingen innvendinger til dagsorden.
Årsmøteprogram:
Valg av møteleder
Årsmelding
Regnskap og budsjett
Kontingent
Valg av styre og valgkomité
Innkomne saker
Årsmeldingen
Lågens Framtid har avholdt 1 medlemsmøte, 1 årsmøte og 3 styremøter. Medlemstallet for 2012 var
112 medlemmer.
Regnskapet
Regnskap med et overskudd på kr. 33.934,02 samt nytt budsjett for 2013 ble vedtatt uten
kommentarer.
Fastsettelse av kontingent
Kontingenten for 2014 ble vedtatt som foreslått av styret og beholdt uendret fra 2013, dvs. kr. 150,Valg av styre og valgkomite
I alt 4 personer i styret var på valg i år. Dag O. Evertsen, Leif Eriksen og Morten Kvammen ble
enstemmig valgt til 2 nye år. Leder av Lågens Framtid, Arild Jacobsen, ble gjenvalgt for ytterligere 1
år. Med unntak av leder, som er valgt direkte av årsmøtet, konstituerer styret seg selv på første
styremøte. Valgkomiteen ble foreslått beholdt som sist, med Dag A. Askeland som leder, og Sigvald
Sondresen som medlem. Dette ble bifalt av årsmøtet.
Innkomne saker
Hvittensand utvalget ble foreslått nedlagt av utvalgets leder, da saken fortsatt står på stedet hvil.
Forslaget ble bifalt av årsmøtet.
Det ordinære årsmøtet ble hevet ca. klokken 19.30

Medlemsmøte:
Medlemsmøteprogram:
Politiet v/Morten Skarpås, SNO v/Jørn Lindseth og Fylkesmannen
v/Arne Chr. Gjeving. Om oppsynsarbeid i Numedalslågen og fjorden
Status fra kultiveringsarbeidet
Nytt klekkeri
Ny laksebørs
Utlodning
1

Politiet v/Morten Skarpås (Miljøkoordinator)
Hendelse 7/10. Østeuropeere tjuvfisket på Stubben i forbindelse med stamfiske. Ubehagelig
opplevelse. Aggressiv oppførsel. Hendelsen anmeldt. Politiet viste lite interesse. Hendelsen ble
ikke logget. Skarpås beklaget hendelsen! Morten Skarpås er også ansvarlig for båttjenesten i
området, og anbefalte oss å rapportere alle hendelser. Han anmodet oss også å ta opp umerket
redskap, legge det på land, ta bilder og rapportere til Politiet. De kommer hvis de har kapasitet. Det
er stor aktivitet i fjorden vedrørende ulovlig fiske av anadrom laksefisk. Stort problem – ikke la være å
melde!
Statens Natur Oppsyn v/Jørn Lindseth
Jørn Lindtseth ansatt i SNO fra 15. februar i år. Har begrensede midler (30.000,-) til oppsynsarbeid i
elva, men leier inn ekstra hjelp ved behov.(Ole Bjørn Bårnes) Priorieterer sjekk av kulturhistorisk
fiske, med spesiell vekt på flåtefiskene, som sjekkes 2 ganger pr. sesong. Østblokk fiskere et
problem. («Gjeddefiske») 2 båter til oppsynsarbeidet. (Kun til bruk i Lågen/sjøen) Forslag fra salen
om å etablere en rapporteringsordning.
Fylkesmannen v/Arne Christian Gjeving
Ny ordning. Fylkesmannen fungerer nå som regional forvaltningsmyndighet. DN fastsetter forskriften,
men delegerer til FM. Arbeidet er nå redusert til forvaltningsbiten. Faste rammer. Oppsyn skal
organiseres av rettighetshaverne. Dialog med SNO. Sjekke faststlående redskaper. Melde til
Politiet! SNO kan vurdere, men vi må melde inn! Spørsmål fra salen vedrørende GBM: Tana og
Lågen er de eneste vassdrag med faststående redskaper. Hvorfor benytte samme regelverk for alle
vassdrag? Gjeving: Det er meningen at det skal være en mal for alle vassdrag, men det skal tas
individuelle hensyn vedrørende kultivering, faststående redskaper m.m. Dette vurderes regelmessig
av Vitenskapelig råd. Alle fiskereglene bør samles i en forskrift. Sitter langt inne hos DN. DN slås
sammen med SFT i ett direktorat.
Status kultiveringsarbeidet v/Bjarnulf Helgeland.
Alt står bra til på klekkeriet på Grini, til tross for noen alarmer vedrørende temperatur og vann. Men
byggningen er i dårlig forfatning. Arbeidet med nytt klekkeri er på stedet hvil, da det har blitt interne
diskusjoner i Forvaltningslaget vedrørende eierskap, og i påvente av myndighetenes aksept av nytt
beredskapsanlegg, samt noen formelle utfordringer. Alt ligger til rette, med «gratis» tomt. Hvem skal
bygge og eie? Skal LF eie og leie ut? En skriftelig formalisering av avtalen og en plan er nødvendig
før noe settes i gang. (prosjektering etc.) Møte med Forvaltningslaget nødvendig snarest. DN høring
Juni. Vassdragsvise kultiveringsplaner. Kriterier? Numedalslågen. Høring nå. Skal genteste all fisk
som settes ut. Merkostnad ca. 1500,- Søke MD midler (300.0000,-) til utdeling hvert år.
Ny laksebørs: Leif Eriksen
Leif Eriksen informerte om igangsatt arbeid med ny laksebørs, da eksisterende laksebørs ble Hacket.
Dette ble utviklet i samarbeid med Bamble IT senter, og skal være klar til årets sesong. Fått avtale
med Forvaltningslaget vedrørende Numedalslågen, Drammenselva, og er i dialog om Håelva.
Øyvind Strand: “Fluefiske i Chile”
Øyvind Strand er en ihuga fluefisker, som lager sine egne stenger, og som reiser land og strand i
jakten på den ultimate fiskeopplevelsen. Denne gang tok han oss med til Chile – til naturskjønne
områder ved Coihaique i Aysen provinsen nær Buenos Aires. Sammen med Luis Antunez opplevde
han spennende fiske etter ørret og regnbueørret. Deretter fikk vi innblikk i Doradofiske ca. 15 mil
nord av Buenos Aires. Øyvind viste oss også en reklamefilm for lodgen til Luis Antunez, Salmo
Patagonia Lodge, som også inneholdt masse fine fiskescener.
Dag Askeland fylte 50 år i høst, og ble overrakt gavekort.
Eventuelt:
Magnus Riksfjord blir inkludert som «konsulent» med møterett i styret, men ikke stemmerett.
Medlemsmøtet ble avsluttet med trekning av mange flotte gevinster, sponset av Skitt Fiske, Villmark,
Waterproof og Dag Evertsen. Loddsalget innbrakte kr. 3800,Medlemsmøtet ble hevet ca. klokken 22.00.
Referent; Dag Evertsen 26.03.2013
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